Edição Nº 3

Fevereiro de 2007

JustaPaz
Av. Dos Heróis Moçambicanos, Nº 115 , Matola — Hanhane
E-mail: justapaz@tvcabo.co.mz, www.justapaz.org.mz

Justainforma
JustaPaz
Centro de Estudo e Transformação de Conflitos

EDITORIAL

Eventos

Caros colegas e amigos da JustaPaz.
Conferência de Edificação da Paz
de 12 e 13 de Julho 2007

O novo ano começou e com ele novos desafios e novas
possibilidades. Acreditamos que o ano de 2006 tenha
sido um ano de grandes realizações e grandes projecções
para o futuro tanto de todos nós como indivíduos, como
das instituições para as quais dedicamos a nossa
inteligência, criatividade e profissionalismo.

Instituto de Edificação da Paz
de 16 a 27 de Julho 2007

Seminário de Governos Locais
Abril - Maio

Dr. Alfiado Zunguza
Director Executivo
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JustaPaz e seu pessoal não escaparam desse processo. O
relatório anual que será publicado brevemente trará uma
resenha mais sucinta daquilo que foram as realizações do
Centro ao longo do ano transacto. No entanto, com esta
terceira edição do JustaInforma, pretendemos, de uma
forma resumida, compartilhar convosco algumas das
realizações e de 2006 e as projecções feitas para o ano de
2007.

Na presente edição, irão encontrar informações importantes sobre os seminários e
cursos realizados no quarto trimestre de 2006 até Fevereiro de 2007 nas Províncias
de Maputo, Gaza, Sofala e Niassa. Essas realizações se enquadram dentro de dois
dos cinco objectivos estratégicos que a JustaPaz escolheu para o quinquénio 20062010, nomeadamente: a Abordagem Religiosa de Edificação da Paz e a Promoção
da Democracia, Boa Governação e Planificação sensível a Conflitos.
Como projecções para o ano de 2007, temos a destacar a realização do segundo
“Instituto de Edificação da Paz (IEPA) para os PALOP e a Conferencia de
Edificação da Paz” que terão lugar no mês de Julho na cidade de Maputo. Para além
do IEPA, a JustaPaz continuará a implementar todos os programas iniciados no ano
transacto tais como a Capacitação dos Oficiais do Governo no nível Distrital e
Provincial; a Formação dos Comandantes de Esquadras e Oficiais de Permanência;
a promoção do Dialogo Inter-Religioso e Formação de Formadores Religiosos em
Analise e Transformação de Conflitos; e Promover a Produção e Divulgação da
Literatura em Transformação de Conflitos e Edificação da Paz atravês de
financiamento de pesquisas e sua publicação.
Como podem depreender, a JustaPaz tem o ano de 2007 extremamente promissor e
esperamos que todos os nossos colaboradores, amigos e parceiros contribuam
positivamente para mais um ano de sucesso.
Desejamos a todos Feliz Ano Novo e que Deus esteja com todos nós nesta árdua
tarefa de transformar o nosso belo Moçambique de uma sociedade habituada ao
conflito para uma sociedade pacificável.
Alfiado S. Zunguza
Director Executivo

Entrevista a Júlia Cumba
Oficial de Administração e Finanças
Nesta terceira edição, abrimos uma rubrica no
nosso boletim informativo de modo a que os nossos
parceiros e de mais organizações que partilham o
seu dia-a-dia connosco, possam conhecer a equipa
de trabalho da JustaPaz.
Nesta edição apresentamos a entrevista com a
oficial de Administração e Fininças da JustaPaz
Júlia Cumba.

A Quanto tempo faz parte da equipa da
JustaPaz?
Estou na JustaPaz a aproximadamente 9
anos, desde meados de 1998.
Oficial de Administração e Finaças, esta
designação pode não ser muito
esclarecedora. Quais são as funções do
cargo?
Aquando da reestruturação e
elaboração do 1° plano estratégico da
JustaPaz, houve a necessidade de se
criar novos cargos e as respectivas
atribuições que fossem de acordo com
as estruturas administrativas dos nossos
parceiros, dai a designação Oficial de
Adm. e Finanças para pessoa que vinha
desempenhado as funções de Assistente
Adm. e Financeira. No fundo houve
apenas a mudança da designação de
Assistente Adm. Financeira para Oficial
de Adm. e finanças, pois as funções na
pratica continuam as mesmas
Uma Oficial de Administração e
finanças desempenha as seguintes
funções:
Na áreas financeira:
Elaboração e controlo do
orçamento, que consiste em
elaborar o orçamento conforme o
nosso plano as actividades,
avaliar as requisições de
fundos, cotações e autorizar
os pagamentos, olhando
sempre para o que já
esta p r o g r a m a d o
Elaboração dos relatórios
Financeiros conforme as
necessidades de cada
doador.
Assessorar os
coordenadores de
projectos na
planificada e
execução
financeira em
relação as suas
actividades

Área administrativa
Nesta área faço a gestão de
recursos humanos, que inclui o
controlo do pessoal,
levantamento das necessidades
de formação, elaboração de
contractos de trabalho bem
como o plano de ferias.
No ano transacto a JustaPaz
celebrou o seu décimo aniversário.
Como uma das primeiras pessoas a
trabalhar nesta organização que
significado têm para si?
Os 10 anos significam um grande
crescimento a todos os níveis,
principalmente em relação a
credibilidade que fomos
conquistando perante os doadores e
parceiros, o que permite que a cada
ano que passa tenhamos mais
organizações interessadas em fazer
parcerias. Os 10 anos marcaram
também grandes realizações, pois,
com o crescimento da instituições
houve a necessidade de termos
instalações maiores, mais
contratações e a realização de um
sonho antigo que e o IEPA, (Instituto
de Edificação da Paz)
Estes 10 anos significam muito
trabalho e o acumular também de
bons e maus momentos. Na tua,
opinião qual foi o momento mais
marcante na vida da organização?
Bom, na minha posição tenho vivido
momentos bons e maus. Os
momentos bons estão sempre ali,
pois só o facto de conseguirmos
angariar fundos para os nossos
programas, ver a organização a
crescer cada vez mais são momentos
bons, pois isto é fruto do
trabalho da Direcção
Executiva da JustaPaz da
qual faço parte, e de
outros funcionários da
JustaPaz que lutam
sempre para melhorar.
Mais existe sem dúvida
um momento que
ficou marcado
nesses 10
anos, foi a
introdução
do programa
s o b r e
HIV/SIDA
nas Igrejas.
E s t e
Júlia Cumba

Oficial de Administração e Finaças
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momento marcou-me bastante porque a
JustaPaz foi a primeira organização
religiosa que começou a falar do
HIV/SIDA nas Igrejas, lembro-me da
cara de espanto do lideres religiosos na
primeira formação que a JustaPaz
ministrou a varias igrejas, alguns lideres
ficavam “escandalizados” pois ate
então este assunto era considerado um
tabu. No final do primeiro dia de
formação estavam todos felizes,
aperceberam-se que este assunto e
extremamente sério e que a Igreja era a
instituição que poderia ajudar na
prevenção desta pandemia, pois é na
Igreja onde existe maior aglomerado de
pessoas. Lembro-me que até diziam,
irmãos vamos falar, se possível chamar
as coisas pelos seus próprios nomes
porque o Sida esta a matar ,é momento
de deixar os tabus de lado e começar a
fazer algo para salvar a nossa
comunidade”. Este Foi sem duvidas um
dos momentos mais importantes para
mim, formamos varias igrejas, criamos
núcleos, as igrejas começam a criar
programas de prevenção nas suas
paróquias, fomos solicitados por grupos
de Homens, Mulheres e Jovens de
varias igrejas para facilitar os seus
programas, e desde então quase todas as
Igrejas do pais tem programas ligados a
esta pandemia.
A gestão financeira de uma organização
não-governamental é diferente de
gestão de uma organização com fins
lucrativos. Quais são as maiores
adversidades?
A gestação financeiras das ONG's não é
complicada, pois partimos do
pressuposto que já esta tudo
orçamentado, e só seguir o que esta no
orçamento. Quando se tem um
programa de contabilidade que vai de
acordo com aquilo que são as
exigências do doador, em termos de
relatórios financeiros, fica tudo ainda
mais fácil. Mais, é importante também
ter os documentos bem organizados, se
estiver tudo em dia e seguir o orçamento
dificilmente existirão adversidades.
Quais são os objectivos e desafios da
JustaPaz para os pròximnos anos?
Os objectivos e desafios para os
próximos anos são, continuar a
trabalhar, melhorar cada vez mais a
qualidade do nosso trabalho, ter
funcionários competentes e capazes, e
sem duvidas o nosso grande objectivo
passa por conseguir mais doadores e
parceiros, para que as nossas activi-

Programa Resposta Religiosa
para Edificação da Paz
religiosas jogam um papel muito
importante no desenvolvimento social,
económico e político do país.

O programa Resposta Religiosa para
Edificação da Paz faz parte do Plano
Estratégico da JustaPaz, plano este que
terá a duração de 5 anos.

O programa alcançará o seu objectivo
estratégico através da implementação
de três (3) estratégias a seguir:

Este programa, surge como resposta a
necessidade urgente de suscitar,
fortalecer e capacitar as instituições
baseadas na fé, para cumprirem com o
seu mandato de edificadores da paz, na
justiça e no amor através de pesquisas,
capacitação e programas de
desenvolvimento institucional. A
JustaPaz acredita que as instituições

A) D e s e n v o l v i m e n t o d e
capacidades dos agentes das
comunidades religiosas para
gerirem conflitos através de cursos
de formação de formadores em
Resolução de Conflitos
b) Capacitação institucional das
comunidade religiosas para uma
melhor organização.
c) Promoção de Diálogo Interreligioso como forma de gerir e
transformar conflitos numa força
para o desenvolvimento e bemestar.

Participantes do Seminário de
capacitação institucional

Para apoiar na implementação deste
projecto cabalmente, além do pessoal
capaz e qualificado em Maputo, a

JustaPaz criou parcerias com outras
instituições de carácter religioso como
o Conselho Cristão de Moçambique;
Conselho Islâmico de Moçambique,
Igreja Católica, Igreja Metodista Unida
em Moçambique.
Neste âmbito, realizaram-se nas
províncias de Maputo e Sofala dois
debates inter-religiosos onde estiveram
presentes vários participantes de varias
instituições religiosas como, Hindus,
Bahai´s, cristãos, Muçulmanos,
tradicionais e mais. Os temas debatidos
foram, “A criminalidade” e “O papel
das Instituições Religiosas na
Edificação da Paz no contexto actual do
Pais”
Realizou-se um seminário sobre
desenvolvimento organizacional para a
região sul do país onde debateram-se
temas sobre elaboração de projectos e
gestão financeira de projectos. Este
seminário, contou com 19 participantes
provenientes das mais diversas
congregações religiosas.

Seminário de Capacitação da Polícia
De 6 à 8 de Fevereiro de 2007, realizouse na cidade da Beira o sexto seminário
de capacitação da polícia em
estratégias de análise e mediação de
conflitos.
Este seminário foi precedido pelo
seminário realizado entre os dias 25 à
27 de Outubro do ano transacto na
mesma cidade.
O grupo alvo dos seminários era
constituido por oficiais de permanência
das esquadras da cidade da Beira.

O Director do pessoal João Inácio
Madeira, em representação do
Comandante Provincial da PRM,
durante a sua intervenção no discurso
de abertura falou resumidamente dos
objectivos do seminário, e da
necessidade de os participantes se
empenharem com dedicação em tudo
quanto iria se tratar no seminário por
serem matérias que tem a ver com o
cotidiano dos Oficiais da Polícia em
particular.
Durante os três dias de trabalho, foram
abordados e
ministrados
os seguintes
t e m a s :
conflitos,
tipos de
conflitos,
causas de
conflitos,
análise de

Participantes do Seminário

conflitos, mediação, habilidades de
comu-nicação para o mediador,
Estes seminários inserem-se no
programa de Capacitação da Polícia da
JustaPaz que vêm decorrendo desde
2004, e tem como objectivos capacitar
os membros da Polícia de modo a tornalos agentes pró-activos e educadores da
paz nas comunidades onde servem,
através da formação em habilidades de
mediação, direitos humanos e
edificação da Paz.
Com a implementação deste programa,
que faz parte do Plano estratégico da
JustaPaz pretende-se capacitar em
matéria de Mediação de Conflitos 365
oficiais da polícia da República de
Moçambique num período de 3 anos.
Para tal, prevê-se a realização de mais
11 seminários que irão se realizar nas
províncias de Niassa, Cabo Delgado,
Nampula, Tete e Zambézia.
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Workshop sobre conflitos
intra-organizacionais
No dia 15 de Dezembro de 2006,
realizou-se no Hotel Tivoli o
seminário de apresentação do draft
preliminar da pesquisa sobre
Conflitos Intra-Organizacionais.
O seminário tinha como objectivo,
abrir um espaço de diálogo de modo
a colher-se a sensibilidade dos mais
diversos actores pertencentes as
organizações não-governamentais
moçambicanas sobre estes conflitos.
Esta pesquisa, foi realizada pelo
departamento de Pesquisa e
Publicações da JustaPaz que
paralelamente a esta pesquisa vêm
desenvolvendo um rol de
actividades na área de pesquisa
social mais concretamente virada a

questão de conflitos e sua
dinâmica. Deste modo, neste
momento está a decorrer uma
pesquisa que tem como
objectivos, identificar os
conflitos que as ONGs enfrentam
no processo da implementação
dos programas.
No que diz respeito a
publicações, para o primeiro
trimestre deste ano, pretende-se
levar a cabo a publicação de três
pesquisas nomeadamente duas
internas que são a pesquisa sobre
os conflitos intraorganizacionais e a pesquisa dos
conflitos enfrentados pelas
ONGs no processo de
implementação de programas, e

por fim uma terceira pesquisa
externa no âmbito do programa de
solicitação de propostas de
pesquisas.
A JustaPaz lançou no ano transacto
o Programa de Solicitação de
Propostas de Pesquisas que está a
ser coordenado pelo Departamento
de Pesquisas e Publicações. Este
programa, consiste no lançamento
de propostas de pesquisas nas
diversas faculdades de ciências
sociais de modo a desenvolver
habilidades teóricas e práticas na
área de resolução de conflitos e
edificação da Paz. As pesquisas dos
candidatos seleccionados serão
posteriormente publicadas.

Seminário de Capacitação
de Governos locais
Lichinga-Niassa
Como continuação da capacitação
dos Governos Locais realizou-se em
Lichinga Província do Niassa entre
os dias 6 à 8 de Fevereiro de 2007, o
seminário de capacitação para os
administradores distritais,
directores distritais para assuntos
económicos e técnicos afectos a
Secretaria Provincial.
O seminário contou com 26
participantes, sendo 5 mulheres e 21
homens dos Distritos de
Unango,

Majune, Mecula, Marrupa,
Muembe, Chinga, Metarica,
Mavago, Mecanhelas e Lago.
O discurso de abertura do
Seminário foi proferido pelo
Secretário Permanente
Provincial em representação do
Governador provincial, este
frisou a importância do curso
para os governantes e para o
chefe de família no seu dizer
os conflitos nos
acompanham tanto em casa
como nas nossas
actividades profissionais.
A JustaPaz, acreditando
que existem habilidades
que são extremamente
necessárias para o
p r o c e s s o d e
transformação de
conflitos, aposta na
f o r m a ç ã o e

Francisco de Assis
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Facilitador do Seminário

capacitação a todos os que estão
comprometidos com a restauração
das comunidades mantendo um
ambiente pacífico, harmonioso
através da promoção de diálogo.
Deste modo, pretende-se envolver
todos aqueles que directa ou
indirectamente, trabalham para o
desenvolvimento da Província e do
Distrito, na concepção de
metodologias e abordagens que
minimizem o surgimento de
conflitos que possam afectar
negativamente o processo de
desenvolvimento.
Estes seminários que temos vindo a
realizar têm como objectivo
capacitar os líderes ao nível
Provincial e Distrital em técnicas de
transformação de conflitos,
negociação e mediação tendo em
conta a nova abordagem de
planificação para o
desenvolvimento adoptada pelo
governo de Moçambique.

